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Statutaire naam: Stichting Buurtpreventie Schipluiden                                     

Statutaire zetel:  Schipluiden, Gemeente Midden-Delfland                      

Postadres: Westlander 133, 2636 DZ Schipluiden                                    

Telefoon:   015 – 380 72 93                                                                             

Internet:   www.buurtpreventie-schipluiden.nl                                                         

Email:       buurtpreventieschipluiden@gmail.com                                                         

RSIN nr:    8530.52.645                                                                                            

KvK   nr:   58468420, SBI-code: 94997                                                               

IBAN:       NL91RBRB0845146882 

Dit jaarverslag wordt verspreid aan: 

Burgemeester, wethouders en gemeenteraad van de Gemeente Midden-Delfland,                   

Politie-eenheid Den Haag, Basiseenheid Westland/Midden-Delfland en wijkagent,                       

Stichting Wonen Midden-Delfland,  

Deelnemers en vrienden van Buurtpreventie Schipluiden.  

Lokale pers; WOS, AD en De Schakel Midden Delfland.                                                                                                     

Collega buurtpreventies Maasland en Den Hoorn, lokale bel-cirkels.  

Tevens zal het op de site www.buurtpreventie-schipluiden.nl als pdf-document 

worden opgenomen. 

http://www.buurtpreventie-schipluiden.nl/
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Voorwoord.                                                                                                          

In algemene zin kunnen we stellen, dat de rode jassen van de surveillerende 

buurtpreventie, te voet of fietsend, inmiddels een vertrouwd beeld vormen in de 

paden, straten en omgeving van ons dorp Schipluiden. 

Tot half november mochten we ook tevreden zijn met slechts drie inbraken in de 

dorpskern; echter in de eindfase van het jaar 2019 werd dit aantal in korte tijd 

verdubbeld; reden om extra waakzaam te zijn in de donkere-dagen-periode. 

De buurtpreventie wordt door Gemeente Midden Delfland en Politie Haaglanden, 

met name het Basisteam Westland, als een noodzakelijke en onmisbare 

aanvulling gezien op de steeds meer beperkte inzetbaarheid van politionele 

bezetting. In het voorwoord van Jaarverslag 2018 is daaraan extra aandacht 

besteed. Midden oktober werden we als actief deelnemer uitgenodigd om mee te 

discussiëren bij de Expertmeeting van leiding en wijkagenten Westland en 

Midden Delfland inzake de ‘Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast’; met name 

rond de herkenning van zgn. ‘Ondermijning’; migratiecriminaliteit en cybercrime. 

Ook landelijk is een delegatie van het bestuur als participant bij het Landelijk 

Congres in Barneveld actief deelnemer geweest.  

Tijdens dit congres werd de formele oprichting van de NLBVI, de Nederlandse 

Vereniging van BurgerVeiligheidsInitiatieven, bekend gemaakt. In december 

werd met de secretaris in een vruchtbare bijeenkomst  een groot aantal formele 

documenten die in Midden - Delfland waren ontwikkeld gedeeld ten behoeve van 

landelijke toepassingen.   

Het bestuur van Stichting Buurtpreventie Schipluiden blijft bezorgd over de 

ontwikkelingen binnen het Nationale Politiekorps, maar ook over de Afdeling 

Veiligheid van de Gemeente die in 2019 sterk onderbezet was, waardoor feitelijk 

nauwelijks constructief overleg heeft plaatsgevonden. 

Ook onze herhaalde oproep om een risicogebied, het vrachtwagen parkeerterrein 

door middel van toegangsbeperking beter te beveiligen heeft tot heden geen 

gehoor gevonden. Menig prevent,  ook de dienstdoende agenten, maar ook de 

transporteurs en chauffeurs zijn hierover ontevreden. Er ligt zelfs een plan voor 

vanuit de lokale gebruikers van het terrein, doch tot heden is hierover geen 

uitsluitsel vanuit de Gemeente gegeven.  

Tot slot: 

Het bestuur spreekt mede  namens ook de bewoners van ons dorp dank uit naar 

alle preventen die bij nacht en ontij hun ronden doen en mede waken over de 

veiligheid in onze omgeving. 

Aad van Winden, voorzitter Stichting Buurtpreventie Schipluiden 
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Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp 

Schipluiden, Gemeente Midden-Delfland, in het bijzonder de vormen van 

veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, 

vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag 

en/of onveilige situaties.  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:                                          

a. het stelselmatig organiseren van surveillance.                                              

b. het begeleiden van specifieke evenementen.                                                 

c. het geven van voorlichting en verstrekken van informatie en al het geen in de   

ruimste zin daarmee verband houdt. 

Het doel van buurtpreventie:                                                                                

 Verhogen van de algemene veiligheid in de buurt. 

 Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners in de buurt. 

 Beperken van materiële en immateriële schade in de buurt. 

 Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. 

Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn gehouden:                                                             

Op donderdag 10 januari organiseren we voor de eerste keer een 

nieuwjaarsbijeenkomst. (ipv een eindejaarsbijeenkomst) Ook de partners van de 

preventen zijn welkom en we mogen zo’n 14 partners welkom heten. Totaal zijn 

er 56 deelnemers aan deze avond. Naast een presentatie van de voorzitter, met 

een deel  erin van de politie spreekt de burgemeester de aanwezigen ook nog 

even toe. Ook de BuurtVeiligBus is er deze avond en kan bewonderd  worden. 

Woensdag 27 maart krijgen we de beschikking over twee smartphones. We 

kunnen nu ook Whatts-appen en direct meldingen doen bij de gemeente via de 

“mijnGemeente-App” 

Zaterdag 18 mei hebben we voor de eerste keer een Buurtpreventie actie 

gehouden met de BuurtVeiligBus. We stonden tussen 10 en 14 uur op het plein 

voor het Oude Gemeentehuis in Schipluiden. We hadden belangstelling van de 

plaatselijke politiek: de burgemeester een wethouder en een raadslid. Er zijn 

ongeveer 35 belangstellende langs geweest, we hebben een nieuwe deelnemer 

geworven, een aantal vrienden formulieren meegegeven (donateurs).                

Een aantal geïnteresseerde voor BuurtVeilig WhatsApp groepen gesproken. 

Veiligheidsadviezen gegeven en uitgelegd wat buurtpreventie is en doet. Een 

aantal bezoekers kwam uit de regio, o.a. Wateringen, Schiedam en enkele 

belangstellenden uit Maasland. Geïnteresseerde voor de BuurtVeiligBus en wat 
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deze doet en betekent. Er zijn 12 fietsen gegraveerd met postcode en 

huisnummer. Een aantal buurtpreventen zijn langs geweest en we zijn zichtbaar 

geweest voor de inwoners en bezoekers aan ons dorp. Al met al een zeer 

geslaagde actie die zeker navolging verdient. 

Op vrijdag 7 juni houden we de jaarlijkse BBQ, dit keer ook voor partners. Er 

komen deze avond 52 preventen en partners meegenieten van de BBQ. 

24 juni, Nederland wordt getroffen door een landelijke 112 storing. Wij brengen 

naast het reguliere team een extra team op straat en hebben extra teams paraat 

staan om de avond en nacht eventueel te voorzien van extra rondes. Ook helpen 

we de gemeente om contact te leggen met de BP Den Hoorn en Maasland wat 

vanwege de telefoonstoring niet helemaal lukt zodat die ook extra actief zijn 

deze avond en de gemeente met alle buurtpreventies communicatielijnen heeft 

uit staan.  

7 t/m 13 oktober Week van de Veiligheid, begint maandagavond met een grote 

brandweeroefening in Den Hoorn, dinsdagochtend is er een veiligheidsontbijt op 

het gemeentehuis. Er zijn in deze week 3 ambtenaren die een 

buurtpreventieronde meelopen. Vrijdag is er een veiligheidsbijeenkomst in de 

Dorpshoeve. Helaas is de publieke belangstelling maar zeer gering.                   

Zaterdag is er een veiligheidsdag bij FloraHolland Honselersdijk voor inwoners uit 

Westland en Midden-Delfland. Er waren hier opmerkelijk veel Midden-Delflanders 

aanwezig. Dit evenement is bezocht door 2 bestuursleden. 

Op 31 oktober houden we een informatieavond voor onze preventen in de 

brandweerkazerne. Deze avond komt de politie vertellen over de gebiedsscan en 

andere interessante wetenswaardigheden over de politie en onze samenwerking. 

Harm Woltering van HW installaties uit Schipluiden vertelt iets over beveiliging 

en de huidige hulpmiddelen die hiervoor zijn. Aad v Winden en Gert-Jan van 

Dooremaal vertellen over de actuele zaken. O.a terugblik op de week van de 

veiligheid, het buurtpreventie-congres, de samenwerking met gemeente en 

politie en andere ontwikkelingen op veiligheidsgebied. Deze avond wordt door 36 

personen bezocht. 

Op zaterdag 14 december is een afvaardiging van het bestuur samen met de 

brandweer op de Kerstmarkt in de Dorpsstraat aanwezig met de BuurtVeiligBus 

om voorlichting te geven en zichtbaar aanwezig te zijn. 

Op 17 december deden 2 bestuursleden samen met de wijkagent en 2 politie-

leerlingen een donkere dagen actie in Schipluiden. Er werden toch nog een 

behoorlijk aantal onverlichte woningen aangetroffen. Bij deze woningen is een 

informatie brief in de bus gedaan. 
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Foto: buurtpreventie Schipluiden 

Vrienden van Buurtpreventie Schipluiden (BPS)                                                                                                               

Gelijk met de start van de buurtpreventie zijn we ook het initiatief “Vrienden van 

Buurtpreventie Schipluiden” gestart. Hiermee kunnen mensen of verenigingen 

die de buurtpreventie een warm hart toedragen de buurtpreventie ondersteunen 

met een kleine bijdrage. Er zijn 13 vaste en enkele incidentele giften geweest in 

2019. 

Nieuwsbrieven                                                                                                                                                              

Om onze buurtpreventen gericht van informatie te kunnen voorzien hebben we in 

2019 drie nieuwsbrieven gemaakt die we aan de buurtpreventen hebben 

gestuurd. Deze nieuwsbrieven worden ook naar de collega preventies in Den 

Hoorn en Maasland, de politie en de gemeente verstuurd. 

Diensten                                                                                                                  

De ronden worden altijd door minimaal twee personen uitgevoerd. In principe 

duurt een ronde 2 uur. Er worden nagenoeg elke dag één of meerdere diensten 

op variabele tijden uitgevoerd. Tijdens grootschalige activiteiten in het dorp zoals 

bijvoorbeeld de Zomerfeesten en Oranjefeesten hebben we extra ronden 

uitgevoerd. Maar ook rond Sinterklaas en de Kerstdagen zijn gerichte 

surveillanceronden gemaakt in verband met de afwezigheid van veel bewoners. 

Rond de jaarwisseling hebben we aandacht besteed aan de door de politie en 

gemeente aangegeven aandachtspunten betreffende o.a. vuurwerkschade en 

openbaar vuur met extra surveillanceronden.                   
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Totaal zijn in 2019  346 diensten uitgevoerd.  

Aantal uitgevoerde buurtpreventie-rondes: 

1e kwartaal: 86diensten                                                                                          

2e kwartaal: 87 diensten                                                                                      

3e kwartaal: 86 diensten                                                                                         

4e kwartaal: 87 diensten 

Meldingenstatistiek                                                                                      

De buurtpreventie probeert de onveiligheid terug te dringen en de leefbaarheid 

te vergroten. Een schone, veilige en hele woonomgeving draagt bij aan een 

groter gevoel van veiligheid bij de bewoners. Wij dragen hieraan bij door tijdens 

onze ronde geconstateerde gebreken en overige zaken te melden aan de 

Gemeente Midden-Delfland.                                   

In 2019 zijn 78 meldingen over de openbare ruimte doorgegeven. Deze 

meldingen waren als volgt verdeeld: 

Gemeente :           74 meldingen                                                                                  

Wonen MD:             0 melding                                                                            

Wijkagent/politie:    2 meldingen                                                                               

Overige:                 4 meldingen 

De overige partijen zijn o.a. Provincie, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap. 

Deze overige meldingen worden door de gemeente doorgegeven aan de 

betreffende beheerders.                                                                                     

Enkele meldingen zijn naar meerdere instanties te gelijk verstuurd. 

De afhandeling van de meldingen naar de gemeente was een deel van het jaar 

niet goed. De terugkoppeling van gedane meldingen is nog steeds niet optimaal. 

Publiciteit    

17 januari artikel: “Extra ogen gezocht” in de Schakel MD over oproep van de 

politie voor het aanmelden aan BuurtAppgroepen 

7 februari  Schakel MD: Buurtpreventie Schipluiden zoekt nieuwe vrijwilligers 

Schakel MD artikel van 21 maart over nut/noodzaak Whats app groepen.  

Schakel  MD van 16 mei artikel: Op de koffie bij de Buurtpreventie 

23 mei Schakel pagina verslag van: Op de koffie bij 

1 augustus Schakel, halve pagina: Inbrekers gaan niet op vakantie. 

15 augustus Schakel hele pagina: Veiligheid in MD moeten we samen maken 
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3 oktober Week vd Veiligheid in Schakel 

28-11 Schakel; artikel  “belangrijke informatieavond voor Buurtpreventie” 

12-12 Schakel:  Zet je licht aan actie buurtpreventie. 

19 december Schakel; een advertentie in de kerstspecial met tips en wensen 

voor de feestdagen. Ook de buurtpreventies van Den Hoorn en Maasland hadden 

advertenties in deze kerstbijlage. 

Externe contacten 

Partners;   

Wonen Midden-Delfland                                                                                    

Naast de samenwerking met de Politie en Gemeente zijn we ook een verbintenis 

aangegaan met de woningbouwstichting: Wonen Midden-Delfland. (WMD) Door 

wijziging van de woningwet mag WMD geen financiële bijdrage meer leveren aan 

initiatieven zoals bijvoorbeeld buurtpreventie. Wel blijven we elkaar informeren 

over zaken die er spelen in het dorp Schipluiden en melden gebreken en 

tekortkomingen aan de consulent leefbaarheid van WMD.      

Politie                                                                                                                 

De Politie ondersteunt ons met raad en daad. Wij melden bijzonderheden bij 

urgente zaken aan de wachtcommandant en minder urgente zaken via een 

melding bij de wijkagent. De wachtcommandant geeft bij de aanvangsmelding 

aandachtspunten aan bij de dienstdoende buurtpreventen.                                       

Er is regelmatig contact met de coördinator buurtpreventie van de basiseenheid 

Westland/Midden-Delfland en met de wijkagent Schipluiden. De Politie voorziet 

ons wekelijks en zo nodig actueel van gegevens over criminaliteit in het dorp. 

Sinds eind 2018 ook via zogenaamde CAS kaarten. Ook ondersteunen we de 

Politie waar mogelijk bij preventieacties.                                                                         

Gemeente                                                                                                     

De gemeente ondersteunt de buurtpreventie en geeft aandachtspunten en 

risicovolle locaties aan. De buurtpreventen melden actief zaken die zij tijdens 

hun ronden opmerken en verbetering behoeven in de openbare ruimte. Ook 

draagt de gemeente zorg voor een uitvalsbasis en stelt een tweetal mobiele 

telefoons ter beschikking. Door middel van bebording wordt bij de entrée van het 

dorp aangegeven dat in het dorp buurtpreventie actief is. Er zijn dit jaar 

meerdere overleggen geweest met de gemeente. 
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Interne organisatie  

Buurtpreventen                                                                                                       

Het deelnemersaantal op 1 januari 2019 bedraagt 54 personen.                                     

In 2019 kwamen er 3 nieuwe preventen bij. We eindigen het jaar 2019 met 57 

preventen.  

Samenstelling deelnemers op 31 december 2019:                                                                

57 deelnemers, inclusief bestuur                                                                      

5 vrouw                                                                                                          

52 man  

Buurtpreventen krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Tijdens Sinterklaas, aan 

het einde van het jaar en met speciale acties ontvangen de deelnemers indien 

mogelijk een klein presentje. 

Bestuur 

Bestuurssamenstelling                                                                             

Dhr. A.(Aad) G.C. van Winden, voorzitter                                                                              

Dhr. R.(Ronald) J.M. Kluiters, secretaris                                                                                                                                                                        

Dhr. J.(Jack) van Koppen, penningmeester en websitebeheer                                                                

Dhr. E.(Eef)A.A. Rimmelzwaan, materiaal en kleding beheer 

Dhr. G.J.(Gert-Jan) P.J. van Dooremaal  

Het bestuur laat zich adviseren en bijstaan door diverse personen: de wijkagent 

Schipluiden en de coördinator buurtpreventie van bureau Westland/Midden-

Delfland, en de coördinator Handhaving en Veiligheid van de gemeente. 

Roosterplanning:                                                                                              

Dhr. Remy van Geene verzorgt de planning van inzet van buurtpreventen.  

Beloningsbeleid                                                                                      

Bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

Bestuursvergaderingen                                                                                  

In 2019 zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. 

Overige bestuursactiviteiten:                                                                       

1 januari start Jack van Koppen als penningmeester.                                                                                               

Op 19 januari heeft de feitelijke overdracht van het penningmeesterschap plaats 

van Aad van Winden naar Jack van Koppen. Gelijktijdig heeft de kascontrole over 

het jaar 2018 plaatsgevonden. Op 20 juni vindt de herverkiezing plaats van Aad 

v Winden, Eef Rimmelzwaan en Gert-Jan van Dooremaal. De rolverdeling van de 

bestuurders blijft ongewijzigd.                                                    
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Zaterdag 12 oktober bezoeken we 2de landelijke Buurtpreventiecongres in 

Barneveld. 

Maandag 23 december was er een briefing Jaarwisseling met de gemeente en 

politie, hieraan gekoppeld was het eerste gezamenlijk overleg van dit jaar. 

Normaliter wordt dit overleg 2 keer per jaar door de gemeente samen met de 

politie georganiseerd. Door diverse omstandigheden bij de gemeente was het 

niet gelukt om dit overleg eerder te organiseren. 

Een woord van dank aan IJsclub Vlietland past hier, daar wij steeds gratis 

gebruik kunnen maken van hun clubhuis ten behoeve van onze vergaderingen. 

 

 

                     Foto: Buurtpreventie Schipluiden, Harm Alarm bij Landelijk congres 
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Financiën                                                                                                                                                           

Belastingdienst / ANBI-Status                                                                                   

In 2013 heeft de stichting bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend voor een ANBI-status 

(Algemeen nut beogende instelling). De status van ANBI houdt onder andere in dat een gift aan de 

stichting aftrekbaar is voor de belasting.     In maart 2014 wordt ons de ANBI status toegekend. 

Financieel jaaroverzicht 2019 2018 2019

Inkomsten
Gemeente Midden Delfland 4.321,66€   3.290,00€  
Fonds 1818 bijdrage training november 2018 790,00€     
Donaties vrienden nog ontvangen over 2018 400,00€     
Donaties vrienden ontvangen in 2018 250,00€      
Donaties vrienden 2019 390,00€     
Totaal inkomsten 4.571,66€   4.870,00€  

Uitgaven
Bankkosten 69,00€        103,00€     
Website en communicatie 431,97€      431,97€     
Representatie diversen en Banner de Schakel 211,75€     
Kleding Preventen 2.087,93€   322,47€     
Training / opleidingkosten 894,14€      139,50€     
Preventen-bijeenkomsten; Bbq en nieuwjaarreceptie 642,66€      1.639,30€  
Kosten huisvesting, vergaderingen en materiaal 18,75€        221,40€     
Kosten wervingactie preventen en vrienden 48,21€       
Totaal uitgaven 4.144,45€   3.117,60€  

Resultaat 427,21€      1.752,40€  

Saldo start boekjaar 331,20€      758,41€     
Mutatie saldo boekjaar 427,21€      1.752,40€  
Saldo einde boekjaar 758,41€      2.510,81€  

Nog te ontvangen bijdrage vrienden 400,00€      75,00€       
Nog te ontvangen toezegging fonds 1818 over 2018 790,00€      
Financiele positie ultimo 2019 1.948,41€   2.585,81€  

                                                                 

De kascontrole is begin 2019 gedaan door Jack van Koppen en Ronald Kluiters. 

De beide heren konden hun goedkeuring verlenen voor de stukken over het jaar 

2018 en bedanken de interim penningmeester voor zijn inzet. 
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Conclusies                                                                                                                                        

Een aantal zaken zijn de afgelopen 6 1/2 jaar gerealiseerd: 

 Participatie in verbetertraject van de politie 

 Deelname aan landelijk buurtpreventiecongres 

 Binnen en buiten de dorpskern een aantal goed werkende WhatsApp 
groepen inzake veiligheids-aangelegenheden 

 Deelname en bijdrage aan landelijke organisatie VeiligheidInitiatef 

 Een vrijwel dagelijkse invulling van preventieronden 

 Een structureel overleg met Politie- en Gemeente en collega-

buurtpreventieteams. Dit had in 2019 helaas maar een keer plaats. Dit 

ervaren wij als te beperkt en summier. 

 Een goede deelname door de preventen aan opleidings en collegiale 
avonden 

 Voorlichting van de burger d.m.v. website, publicaties en 

veiligheidsmarkten  

 Meldingen via de site naar de gemeente en andere instanties en 

terugmeldingen hierop  naar preventen. 

 

Aanbevelingen en plannen 

 Contact bijeenkomsten organiseren ten behoeve van de binding tussen 

buurtpreventen 

 
 Uitwisseling met andere buurtpreventies en app-groepen 

 

 Blijven meedenken en meedoen aan vernieuwingsproces van de politie. 

 

 Gerichte opleiding door trainingsavonden voor de preventen 

 
 Regelmatige publicaties om de inwoners alert te houden op veiligheids-

risico’s 

 

 Voortdurende uitwisseling en samenwerking met telefooncirkels en  

WhatsApp-groepen optimaliseren. 

 In samenspraak met Gemeente en Politie organiseren van  

veiligheidsmarkten en stimuleren tot het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen.  
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